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INLEIDING
SciSports heeft de selectie van het Nederlands Elftal geanalyseerd op basis van de SciSkill index. De 

SciSkill index score (een absolute score tussen 0 en 160) wordt berekend op basis van vijf componenten; 

een rating voor het aantal tegendoelpunten, het aantal gescoorde doelpunten, een rating voor de 

aanvallende bijdrage, verdedigende bijdrage en competitie weerstand/rating. Dit gebeurt op basis van 

positiedata en speelminuten. Verdedigers zullen bijvoorbeeld een hogere rating voor hun verdedigende 

bijdrage hebben en een lagere aanvallende bijdrage. Dit betekent in de praktijk dat wanneer een ploeg 

tegendoelpunten incasseert dit voor de verdedigers meer impact heeft op hun SciSkill dan voor 

aanvallers. 

Daarnaast wordt er in dit rapport gebruikt gemaakt van een verwachtingswaarde voor een speler. Deze 

potentiescore, opgenomen in de SciSkill index, is een inschatting van de potentie van een speler 

gebaseerd op de verwachte maximale SciSkill score op 28-jarige leeftijd (dit betreft een maximale score, 

het is niet aannemelijk dat de potentie van een speler na die leeftijd nog stijgt, spelers ouder dan 28 jaar 

hebben een potentiewaarde gelijk aan de hoogst behaalde score ooit voor die speler). De rating en het 

verloop van deze potentiescore is gebaseerd op het verloop van de 100 meest talentvolle spelers onder 

de 25 jaar. Het algoritme bepaalt de potentie op basis van de stijging van de SciSkill in het begin (tot 50 

wedstrijden) en het verloop daarna (vanaf 80 wedstrijden). 

De SciSkill index geeft niet aan of iemand een goede of slechte voetballer is (subjectief oordeel van een 

trainer of supporter), maar geeft de bijdrage van een speler ten opzichte van het teamresultaat  weer, 

gecorrigeerd naar onder andere weerstandsniveau (tegenstanders/competitie) op een manier waarop 

het gebruikt kan worden als vergelijkingstool en/of als scoutingstool. 
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A. Robben 33,0 106,7 126,5 -8,2

D. Blind 26,9 104,6 113,3 -1,3

G. Wijnaldum 26,2 100,7 117,0 4,7

V. van Dijk 25,5 99,8 121,1 5,1

J. Veltman 25,0 94,1 117,1 -0,6

J. Cillessen 27,7 91,9 96,9 -3

D. Klaassen 23,9 91,6 123,4 0,1

L. de Jong 26,4 88,2 99,9 -1,7

J. Lens 29,2 85,1 90,9 -3,1

M. Depay 22,9 84,8 124,3 -6,2

B. Martins Indi 24,9 84,6 110,6 -0,2

J. Clasie 25,6 84 103,1 0,3

B. Dost 27,6 82,7 89,3 -0,9

M. de Roon 25,8 80 98,6 3,1

Q. Promes 25 78,7 102,6 2,7

W. Sneijder 32,6 77,5 99,6 -3,6

J. Brenet 22,8 77,3 117,5 -1,3

J. Bruma 25,2 76,9 99,7 1,2

V. Janssen 22,6 76,5 119,1 5,2

L. Fer 27 76,4 84,8 1,9

D. Pröpper 25,4 76,2 97 1,6

T. Kongolo 22,9 74,2 114,3 3,2

R. Karsdorp 21,9 73,9 122,6 12,7

B. Ramselaar 20,6 73,3 111,1 7,7

M. Stekelenburg 34,3 72,5 89,2 6

T. Vilhena 22 71,5 118,6 6,1

J. Willems 22,8 70,3 110,3 3,7

K. Strootman 26,9 70,2 87,1 7,9

M. Vorm 33,2 66 94,7 -2,4

M. Zeegelaar 26,4 63,6 77,2 2,7

S. Berghuis 25,1 58,5 81,5 1,6

S. Schaars 33 55 80,9 2,9

In de bijgevoegde grafiek is de laatste (voor)selectie van het Nederlands Elftal voor de wedstrijden tegen België en

Luxemburg opgenomen met hun SciSkill waarden. De spelers die later aan de selectie werden toegevoegd door

blessureleed van anderen zijn ook opgenomen.

Het is wellicht geen verrassing dat Arjen Robben de speler met de hoogste waardering op de SciSkill index is. De

SciSkill Index zegt per definitie niet of iemand voetbaltechnisch de beste of slechtste is (subjectief), maar wel of

iemand op een bepaald niveau een invloed heeft gehad op het teamresultaat op het moment dat hij speelde

(objectief). Ondanks dat Robben dit seizoen niet alles speelde door blessures kwam hij tot nu toe al wel tot zes

doelpunten en evenveel assists in de Bundesliga en Champions League.

Daarnaast is wellicht de positie van Joël Veltman opvallend. Veltman heeft op vier spelers na de hoogste waardering

binnen deze selectie van spelers. Ondanks dat hij het merendeel van zijn wedstrijden speelt in de Eredivisie, een

competitie die in de SciSkill index lager wordt gewaardeerd dan bijvoorbeeld de Bundesliga of de Premier League,

speelt hij nagenoeg alles in een team dat veel wint en, belangrijker voor Veltman, weinig tegendoelpunten krijgt.

Ook Marten de Roon lijkt relatief hoog te staan voor iemand die voor het eerst opgeroepen is door de bondscoach.

Toch is zijn score logisch verklaarbaar. Afgelopen seizoen was hij onbetwiste basisspeler bij Atalanta Bergamo in de

Serie A en verdiende daarmee een transfer naar Middlesbrough in de Premier League waar hij ook basisspeler is.

Daarmee is het eigenlijk logisch dat hij een hogere ranking heeft dan leeftijdsgenoten Jeffrey Bruma (vorig jaar nog

spelend in Eredivisie) en Davy Pröpper (momenteel nog spelend in de Eredivisie).

Bart Ramselaar en Rick Karsdorp lijken hun uitverkiezing voor Oranje te danken aan hun sterke ontwikkeling. De

absolute groei op de SciSkill index is vaak een goede indicator voor de ontwikkeling van een speler. Ramselaar heeft

een sterke groei doorgemaakt, mede door zijn transfer naar PSV Eindhoven en het feit dat hij daar momenteel al

basisspeler is. Karsdorp dankt zijn groei aan het feit dat hij op een paar minuten na nog geen minuut mistte voor

Feyenoord in de Eredivisie en Europa League en daarom een sterk aandeel heeft in de goede resultaten van de club.
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SCISKILL INDEX SCORE
HUIDIGE SELECTIE
NEDERLANDS ELFTAL



Als er op basis van de SciSkill waarden een selectie gemaakt zou moeten worden voor het Nederlands Elftal dan leidt

dat tot een lijst met een aantal namen en een aantal opvallende afwezigen. Er is een voorselectie gemaakt met daarin

per positie drie spelers met de hoogste SciSkill waarde.

Kijkend naar de keepers is de belangrijkste afwezige die buiten de selectie valt Michel Vorm. Stekelenburg blijft hem,

maar ook Tim Krul nipt voor. In de defensie is de aanwezigheid van Erik Pieters opvallend. Bondscoach Danny Blind

riep de linksback van Stoke City al een tijd niet meer op, dat terwijl hij wekelijks in de basis start bij zijn club in de

Premier League. Met name op de back posities heeft Blind een ruime keus aan spelers met hoge SciSkill waarden;

spelers als Willems, Janmaat, Ake, Brenet, Dijks, Karsdorp, van Rhijn en Walsh missen de selectie. Kongolo mist op

een haar na de selectie omdat hij beschouwd wordt als linkervleugelverdediger, ondanks dat hij ook af en toe links

centraal in de verdediging speelt. Daardoor haalt Wesley Hoedt ten koste van Kongolo wel de voorselectie. Ook

Gregory van der Wiel haalt de voorselectie. Centraal achterin lijkt de spoeling voor Blind wat dunner; de spelers die

daar net de selectie niet halen hebben lagere SciSkill waarden. Spelers als Rekik, Loovens, de Vrij, Viergever,

Riedewald en Gouweleeuw vallen af.

Op het middenveld valt de aanwezigheid van Vurnon Anita op. Anita zat in 2015 voor het laatst bij de selectie en zijn

laatste interland dateert van 2010. Anita speelt dit seizoen wel veel minuten voor Newcastle United, alhoewel op de

positie van rechtervleugelverdediger. Afgelopen seizoen speelde hij als defensieve middenvelder voor zijn club in de

Premier League.. Strootman heeft een lage SciSkill waarde, mede door zijn blessureleed en valt daarmee af. Ook

andere middenvelders als Nigel de Jong, Hendrix, Bazoer, Vilhena, Afellay en Vormer halen de selectie niet.

Aanvallend gezien vallen Huntelaar en van Persie op. Zij hebben hogere SciSkill waarden dan spitsen als Dost en

Janssen, maar behoorden al geruime tijd niet meer tot de selectie van Blind.. Na Huntelaar, de Jong, van Persie vallen

dus Dost en Janssen af. Achter dat tweetal volgen Veldwijk (die onlangs voor Zuid-Afrika koos) en Weghorst. Op de

linkerflank zit nog net Dabney dos Santos bij de selectie met de laagste SciSkill waarde van alle geselecteerde

spelers, hij profiteert van de dalende waarden van Locadia.. Zijn aanwezigheid zorgt er voor dat onder meer Locadia,

Kishna en Elia buiten de boot vallen. Op de rechterflank halen El Ghazi en Toornstra de selectie net niet. Blind riep

onlangs Berghuis nog op voor de rechterflank. Op deze positie hebben spelers als Slagveer, Kuwas, Schaken,

Beerens, Babel en Verhaar een hogere SciSkill waarde.
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Cillessen 91,9

Zoet  81,2

Stekelenburg 72,5

Blind  104,6
Pieters  98,4

Van  Aanholt  82,5

Veltman 94,1

Van der Wiel  87,8

Verhaegh 82,9

Vlaar 79,5
Martins Indi 84,6

Denswil 78,4

Bruma  76,9Hoedt  73,0

Wijnaldum   100,7
Fer 76,4

Ramselaar 73,3

Klaassen   91,6

Sneijder  77,5
Pröpper 76,2

Clasie 84,0

Anita 83,2

De Roon  80,0

Lens   85,1
Depay 84,8

Dos Santos 76,2

Narsingh  89,2

Robben   106,7

Promes 78,7

De Jong  88,2

Huntelaar 89,9

Van Persie 86,0
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Van Dijk  99,8



Als er op basis van de Potentie waarden uit de SciSkill index een selectie gemaakt zou moeten worden voor het

Nederlands Elftal dan leidt dat tot een lijst met een aantal namen en een aantal opvallende afwezigen. Er is gekozen

voor spelers die 23 jaar of jonger zijn. Er is een voorselectie gemaakt met daarin per positie drie spelers met de

hoogste SciSkill potentie waarde.

Op het gebied van keepers zijn Van der Hart, Jurjus en Verhulst geselecteerd. Deze drie keepers met ervaring in de

Eredivisie en Jupiler League hebben de hoogste potentiewaarden (opgenomen in figuur achter de naam). Hobie

Verhulst van FC Volendam houdt Groothuizen (op huurbasis bij FC Nordjsaelland) en Olij (AZ) net uit de selectie.

Centraal achterin lijkt Nederland een overschot aan linksbenige centrale verdedigers te hebben. Riedewald, Rekik en

Hoogma halen de selectie en houden daarmee onder meer Denswil, Hoedt, Letschert en Van Aken uit de selectie.

Rechts centraal is de spoeling dunner. Van Bruggen houdt daar Wesley Dammers en Peet Bijen uit de selectie. Wat

voor de huidige selectie van Oranje geldt, geldt in zekere zin ook voor het Oranje van de toekomst. Er zijn veel linker-

en rechtervleugelverdedigers met kwaliteit en potentie. Op rechts missen Diks, Groenbast, Klaiber, Ter Avest, Walsh

en Hateboer net de selectie, op links geldt dat voor Dijks, Woudenberg en Haps.

Op het middenveld is Sinkgraven opgenomen. Ondanks dat hij momenteel als linkervleugelverdediger speelt bij Ajax

brak hij door als middenvelder. Ook de selectie van Kenneth Paal valt op. Ondanks dat hij nog zijn debuut moet maken

in PSV 1 speelde hij vorig jaar als 18-jarige middenvelder al 34 wedstrijden in de Jupiler League. Ajax is met vijf spelers

goed vertegenwoordigd. Op het middenveld vallen spelers als Bakker (ADO Den Haag), , Van Overeem, Van den

Boomen, Haye, Ayoub en Maher net buiten de selectie.

Op basis van zijn SciSkill index score valt Vincent Janssen op de vorige pagina net buiten de boot, maar op basis van

zijn potentiescore is Janssen in dit geval de toekomstige spits van het Nederlands Elftal. Opvallend is ook de selectie

van Vito van Crooij die momenteel in de Jupiler League voor VVV uit komt. Spelers die aanvallend gezien net de

selectie missen zijn Locadia, Boëtius, Menig, Bergwijn, Vermeij, Joosten, Darri en Becker.
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Van der Hart   89,6

Jurjus 83,1
Verhulst  79,9

Aké 124,5
Kongolo 114,3

Willems  111,3

Karsdorp 122,6

Brenet 117,5
Tete 116,2

Fosu Mensah  100,0

Van Bruggen  96,6

Riedewald 125,2

Rekik 116,4

Van Beek    116,0
Hoogma 117,8

Van de Beek 118,2

Vilhena 118,6

Paal   104,3

Klaassen   123,4

Ramselaar 111,1

Sinkgraven  118,4

Bazoer 131,8

Hendrix  118,5

Nouri 112,4

Kishna  115,4

Depay 124,3

Dos Santos  132,0
Van Crooij 110,0

El Ghazi 119,6

Slagveer  101,7

Zivkovic 117,6

Janssen  119,1

El Azzouzi 105,5
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